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AULA 1 – Abrão e Ló 

Ano apostólico de Rute, ano de aliança, abundância, grandes milagres e dupla honra. 

Como é poderoso o poder de um Resgate! Nesta aula, falaremos de Abrão e Ló. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Abrão sai do Egito para o Neguebe, levando sua mulher Sara, seu sobrinho Ló e tudo que 
possuía. Abrão era muito rico possuía muito gado, ouro e prata. Retornou aos lugares que 
estivera anteriormente chegando até o lugar onde tinha erguido um altar ao Senhor, e aí invocou 
o nome do Senhor. Ló também tinha rebanhos, gados e tendas, eram muito os seus bens; de 
sorte que não podiam habitar um na companhia do outro, porque havia contenda entre os pastore 
de Abrão e Ló. 
Disse Abrão a Ló: Não haja contenda ente mim e ti, pois somos parentes. Peço – te apartes de 
mim; se fores para a direita irei para a esquerda. Então, Ló escolheu para si toda a campina do 
Jordão e partiu para o Oriente; separando-se um do outro. 
Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde  estás 
para o Norte, para o Sul, para o oriente e para o Ocidente; porque toda essa terra que  vés eu te 
darei, a ti e à tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como pó da terra; de 
maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. 
Tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos os seus mantimentos. Apossaram-se 
também de Ló filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. 
Porém veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu; este habitava junto dos carvalhais de 
Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. 
Ouvindo Abrão que Ló estava preso, fez sair trezentos e dezoito homens os mais capazes, e os 
perseguiu até Dã, e os feriu trazendo de novo todos os bens e também a Ló, e ainda as mulheres 
e seu povo. 
 
LEIA E MEDITE: 

 
Gênesis - 13 e 14:11 -16 
 
OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que é importante ter um resgatador. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 Cenário do resgate de Ló, para acompanhar na contação da história. 
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MINISTRANDO: 

 
Olá galerinha, tudo bem? Hoje vamos aprender uma historia muito legal. 
Olha quem está aqui, esse é Abrão, vamos falar oi para ele, (oi Abrão).  
Olá galerinha vou apresenta para vocês minha mulher  Sara, oi, meu sobrinho Ló, oi. 
Certo dia, Deus me mandou  para um lugar muito longe, e para  lá fomos nos  três, eu a Sara e 
Ló, Deus me deu muitos animais e muitas coisas, Ló também tinha muitos  animais, Deus nos 
abençoou  tanto que  o lugar onde nos morávamos ficou pequeno, já não cabia mais tantos 
animais, eles viviam brigando, então eu falei para Ló vamos morar cada um em uma cidade, aí Ló 
foi para um lugar chamado Sodoma e eu fui para Canaâ. 
Certo  dia chegara em Sodoma  umas pessoas muito má e levara  todos os brinquedos de Ló e 
amarraram as mãos dele e levaram ele pra muito longe. Mas aconteceu um grande milagre o tio 
de Ló ficou sabendo de tudo o que fizeram com ele, aí Abrão chamou seus amigos e  salvou a Ló 
e ainda trouxe todos os brinquedos de Ló os amiguinhos (as) .   
Senhor Jesus, eu quero assim como Ló, ser resgatado pelo Senhor, para receber as bênçãos do  
ano de Rute em nome de Jesus, amém! 
 
VERSÍCULO: 

 
Jesus veio para dar a vida em resgate de muitos.  Mateus 20.28 adaptado 
 
ATIVIDADE  

Coloque alguns animais diversificados dentro da caixa. 
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Faça um suspense o que vocês acham que tem aqui dentro? Quero vê quem vai acertar o nome 

das coisas que tem aqui. 

Peça para que cada criança coloque a mãozinha dentro e digo o que tem lá. 

Por fim deixe-as brincar com os brinquedinhos.  

Vamos fazer a bola rolar sobre o lençol. 

 

 
 

LEMBRANCINHA 

Chapéu de bombeiro feito com pratinho descartável ou Eva. 
 

  
 

Boa aula! 


